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JUSTIFICATIVA - PL 0303/2020

Como medidas para enfrentamento da pandemia de COVID-19, em 16 de março de
2020, o Poder Executivo declarou situação de emergência no município de São Paulo. Em 19
de março, a Instrução Normativa nº 13/20 da Secretaria Municipal de Educação estabeleceu a
permanência de, no mínimo, de dois servidores nas Unidades Educacionais durante todo o
período  de  funcionamento  da  mesma,  mesmo  sendo  possível  que  esses  servidores
trabalhassem remotamente de suas casas.

Defendi e defendo o fechamento total das escolas durante a pandemia de forma que
Gestores e profissionais do Quadro de Apoio realizem o teletrabalho, a exemplo dos Docentes
e outros servidores públicos que utilizam a tecnologia para trabalhar à distância neste momento
de enfrentamento da Covid-19.

Ainda com a enorme dificuldade em manter as Unidades Escolares, em 07 de maio de
2020 a Prefeitura anunciou a ampliação do Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos
Automotores (Rodízio de Veículos Municipal), onde os veículos de final de placa par, poderão
circular apenas em dias pares e veículos de final de placa ímpar, apenas em dias ímpares.

Diante da insistência da Secretaria Municipal de Educação em manter as Unidades
Escolares  funcionando,  e  o  risco  de  contaminação  na  utilização  do  transporte  público  de
massa, é imprescindível a inclusão dos servidores públicos, especialmente da Educação diante
das necessidades criadas em função da continuidade do ano letivo dos educandos da Rede
Municipal de Ensino, nas exceções ao chamado Rodízio Municipal.

Diante  do  exposto,  o  presente  Projeto  de  Lei  prevê  que  diante  de  situação  de
emergência decretada pelo Poder Executivo, os servidores que ainda forem convocados ao
trabalho presencial, deverão ser considerados como empregados em serviços essenciais e de
emergência, excetuando-os do Rodízio Municipal.

Pela  relevância  e  urgência  do  projeto  em  pauta,  solicito  aos  Nobres  Pares  sua
aprovação.
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